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A. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 definities
1.1

1.2

In deze algemene voorwaarden wordt
verstaan onder:
a De stichting: Stichting Kunst Centraal,
gevestigd te Bunnik;
b De wederpartij: degene in wiens
opdracht of voor wiens rekening, dan
wel met wie door de Stichting wordt
onderhandeld over de totstandkoming
van een overeenkomst en/of een
overeenkomst wordt gesloten;
c Diensten: alle door de Stichting aan de
Wederpartij geleverde diensten
waaronder cursussen, trainingen,
workshops, gastlessen, coaching en
andere vormen van begeleiding, alles in
de ruimste zin des woord, alsmede alle
andere ten behoeve van de Wederpartij
verrichte werkzaamheden van welke
aard dan ook, uitgevoerd in het kader
van een overeenkomst, waaronder
begrepen werkzaamheden die niet op
uitdrukkelijk verzoek van de Wederpartij
zijn verricht;
d Goederen: alle door de Stichting aan de
Wederpartij verkochte en geleverde of in
bruikleen gegeven goederen;
e Cursus: een door de Stichting verzorgde
cursus, training of enige andere
bijeenkomst met als doel het
overbrengen en/of vergroten van kennis
en/of vaardigheden;
f Cursist: de door de Wederpartij
opgegeven persoon die deelneemt aan
een door de Stichting verzorgde cursus,
training of andere bijeenkomst.
g Aanbieding: een door de Stichting aan
de Wederpartij uitgebrachte offerte
en/of prijsopgave met betrekking tot het
verlenen van diensten en/of de verkoop
en levering van goederen en/of het in
bruikleen geven van goederen door de
Stichting;
h Overeenkomst: iedere Overeenkomst
die met betrekking tot het verlenen van
diensten en/of de verkoop en levering
van goederen en/of het in bruikleen
geven van goederen door de Stichting
tot stand komt tussen de Stichting en de
Wederpartij.
Wanneer in deze algemene voorwaarden
gesproken wordt van mededelingen die
‘schriftelijk’ moeten worden gedaan, wordt
daaronder mede verstaan een mededeling
per e-mail.

Artikel 2 toepasselijkheid
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op iedere Aanbieding en
Overeenkomst tussen de Stichting en de
Wederpartij.
De toepasselijkheid van door de
Wederpartij gehanteerde algemene
voorwaarden wordt door de Stichting
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij
vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.
Afwijkingen van deze algemene
voorwaarden zijn slechts geldig indien en
voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk
door de Stichting en de Wederpartij zijn
overeengekomen.
Eventuele door de Stichting aanvaarde
afwijkende voorwaarden gelden alleen
voor de Aanbieding en/of Overeenkomst
ten behoeve waarvan zij zijn gemaakt en
gelden niet voor toekomstige
rechtsverhoudingen.
Naast en in aanvulling op het bepaalde in
2.1 zijn deze algemene voorwaarden ook
van toepassing indien de Wederpartij de
gelding hiervan in eerdere
overeenkomsten met de Stichting heeft
aanvaard.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van
toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten van de Wederpartij.
Indien één of meerdere bepalingen in
deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig
zouden zijn of vernietigd mochten worden,
dan blijven de overige bepalingen in deze
algemene voorwaarden volledig van
toepassing.
Indien zich tussen partijen een situatie
voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden is geregeld, dan dient deze
situatie te worden beoordeeld naar de
geest van deze algemene voorwaarden.
Indien de Stichting niet steeds strikte
naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen
daarvan niet van toepassing zijn of dat de
Stichting in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

3.9
3.10

Artikel 4 overeenkomst
4.1

4.2
4.3

4.4

Artikel 3 aanbiedingen en opdrachten
3.1

De Aanbiedingen van de Stichting zijn
vrijblijvend en slechts te beschouwen als
een uitnodiging tot het doen van een
aanbod tot het sluiten van een
Overeenkomst.

Alle Aanbiedingen worden 30 dagen
gestand gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.
Een Aanbieding vervalt indien de Diensten
of Goederen waarop de Aanbieding
betrekking heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar zijn.
Alle Aanbiedingen worden door de
Stichting naar beste weten en met de
grootste zorg gedaan.
De Stichting kan niet aan haar Aanbieding
worden gehouden indien de Wederpartij
redelijkerwijs kan begrijpen dat de
Aanbieding, dan wel een onderdeel
daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
De inhoud van alle
aanbiedingsdocumenten is zo nauwkeurig
mogelijk, doch niet bindend.
Alle door de Stichting geoffreerde prijzen
zijn inclusief BTW.
Een samengestelde Aanbieding verplicht
de Stichting niet tot het verrichten van een
gedeelte hiervan tegen een
overeenkomstig deel van de geoffreerde
prijs.
Aanbiedingen gelden niet automatisch
voor toekomstige opdrachten/orders.
De Stichting behoudt zich het recht voor
om een Aanbieding binnen drie dagen na
aanvaarding door de Wederpartij zonder
opgaaf van redenen te herroepen.

4.5

Een Overeenkomst komt tot stand op het
moment dat de acceptatie van de
Aanbieding door de Wederpartij de
Stichting heeft bereikt.
Acceptatie dient schriftelijk plaats te
vinden.
Door acceptatie van de Aanbieding
verenigt de Wederpartij zich met
toepasselijkverklaring van deze algemene
voorwaarden en doet uitdrukkelijk afstand
van toepasselijkverklaring van eventuele
eigen algemene voorwaarden, zulks
conform het bepaalde in 2.1 en 2.2 van
deze algemene voorwaarden.
Indien in de acceptatie van de Aanbieding
voorbehouden of wijzigingen ten opzichte
van de Aanbieding worden aangebracht,
komt in afwijking van artikel 4.1 de
Overeenkomst pas tot stand indien de
Stichting aan de Wederpartij uitdrukkelijk
en schriftelijk heeft bericht met deze
voorbehouden of wijzigingen in te
stemmen.
De Stichting is slechts gebonden aan
Overeenkomsten, die middels een
tussenpersoon (vertegenwoordiger)
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4.6

4.7

4.8
4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

namens haar met de Wederpartij zijn
gesloten, wanneer deze uitdrukkelijk en
schriftelijk door de Stichting zijn bevestigd.
Wijzigingen, aanvullingen en/of
uitbreidingen van de Overeenkomst zijn
slechts bindend, indien deze uitdrukkelijk
en schriftelijk tussen partijen zijn
overeengekomen.
De Overeenkomst tussen partijen wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit
de aard van de Overeenkomst anders
voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk anders overeenkomen.
De Stichting zal de Overeenkomst naar
beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Is voor het verlenen van bepaalde
Diensten of voor de levering van bepaalde
Goederen een termijn overeengekomen
dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van een termijn dient de
Wederpartij de Stichting derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen. De
Stichting dient daarbij een redelijke termijn
te worden geboden om alsnog uitvoering
te geven aan de Overeenkomst.
Indien en voor zover een goede uitvoering
van de Overeenkomst dit vereist, is de
Stichting gerechtigd de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk door derden te laten
uitvoeren c.q. derden bij de uitvoering van
de Overeenkomst in te schakelen.
De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle
gegevens, waarvan de Stichting aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de Overeenkomst of
waarvan de Wederpartij redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de
Overeenkomst, tijdig aan de Stichting
worden verstrekt. De uitvoeringstermijn
vangt aan op het moment dat de
Wederpartij alle noodzakelijke gegevens
aan de Stichting heeft verstrekt.
De Wederpartij is verantwoordelijk voor de
juistheid en volledigheid van deze
gegevens.
Indien de voor de uitvoering van de
Overeenkomst benodigde gegevens niet
tijdig door de Wederpartij aan de Stichting
zijn verstrekt, heeft de Stichting het recht
de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten en/of uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten, volgens de
gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij
in rekening te brengen.
De Stichting is gerechtigd de
Overeenkomst in fasen uit te voeren en
het aldus uitgevoerde gedeelte
afzonderlijk te factureren.

4.15

Indien de Overeenkomst in fasen zal
worden uitgevoerd, kan de Stichting de
uitvoering van die onderdelen die tot een
volgende fase behoren, opschorten totdat
de Wederpartij de resultaten van de
daaraan voorafgegane fase schriftelijk
heeft goedgekeurd.
6.9

Artikel 5 prijzen
5.1

5.2

5.3

Alle prijzen van de door de Stichting te
leveren Diensten en Goederen zijn
uitgedrukt in Euro en zijn, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen, steeds
inclusief omzetbelasting. De Stichting is
een stichting die op grond van haar
prestaties (het leveren van activiteiten van
culturele aard voor het onderwijs) in
beginsel is vrijgesteld van BTW.
Alleen door de Stichting schriftelijk
geoffreerde of overeengekomen prijzen en
tarieven zijn geldend.
Prijzen kunnen op grond van onvoorziene
omstandigheden worden aangepast.
Eventuele prijsverhogingen zullen door de
Stichting onverwijld schriftelijk ter kennis
van de Wederpartij worden gebracht.

6.10

6.11

6.12

Artikel 6 betaling
6.1
6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

6.8

Betaling geschiedt op basis van een
factuur.
Tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, dienen betalingen te
geschieden binnen veertien dagen na
factuurdatum op een door de Stichting
aan te geven wijze en zonder enige aftrek
van korting.
Ten aanzien van gedane betalingen is de
administratie van de Stichting te allen tijde
bindend.
De Stichting is gerechtigd om periodiek te
factureren.
Indien gefactureerd wordt op basis van
leerlingenbijdragen, wordt uitgegaan van
de officiële leerlingenaantallen van het
ministerie van OCW per oktober van het
jaar voorafgaande aan het betreffende
schooljaar, verhoogd met 3% als
compensatie voor de groei gedurende het
schooljaar.
Het recht van de Wederpartij om zijn
eventuele vorderingen op de Stichting te
verrekenen, wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
Bezwaren van de Wederpartij tegen de
hoogte van de factuur schorten zijn
betalingsverplichting niet op.
Bij niet of niet-tijdige betaling van de
facturen is de Wederpartij van rechtswege
in verzuim en maakt de Stichting

aanspraak op vergoeding van rente tegen
het wettelijke rentepercentage conform
artikel 6:119a van het Nederlands
Burgerlijk Wetboek, met ingang van de dag
waarop de betaling uiterlijk had behoren
te geschieden tot aan de dag der algehele
voldoening.
De Stichting is voorts gerechtigd om naast
de hoofdsom en rente van De Wederpartij
te vorderen alle (buitengerechtelijke)
kosten die door de niet (tijdige) betaling
zijn veroorzaakt.
Buitengerechtelijke kosten zijn door de
Wederpartij in ieder geval verschuldigd
wanneer de Stichting zich voor de
invordering van de hulp van een derde
heeft verzekerd.
De buitengerechtelijke kosten zullen
worden berekend conform het Besluit
vergoeding buitengerechtelijke
incassokosten van 27 maart 2012. Indien
de Stichting echter hogere kosten ter
incasso heeft gemaakt, komen de
werkelijke kosten voor vergoeding in
aanmerking.
Alle aan de Stichting gedane betalingen
door de Wederpartij zullen eerstens
worden geacht in mindering te strekken
op de verschuldigde rente en kosten
alvorens in mindering te strekken op de
oudste openstaande facturen, ongeacht
een andersluidende omschrijving door de
Wederpartij.

Artikel 7 solvabiliteit
7.1
7.2

7.3

De Stichting is gerechtigd om
vooruitbetaling te verlangen.
De Stichting is gerechtigd, alvorens te
leveren of met de levering of nakoming
van de Overeenkomst voort te gaan, een
naar haar oordeel voldoende zekerheid
voor de nakoming van de
betalingsverplichtingen van de Wederpartij
te verlangen.
Weigering van de Wederpartij om de
verlangde zekerheid te verstrekken, geeft
de Stichting recht de Overeenkomst als
ontbonden te beschouwen, onverminderd
haar recht op vergoeding van onkosten en
winstderving.

Artikel 8 levering van goederen
8.1

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt
levering franco aan het door de
Wederpartij opgegeven afleveradres.
Tijdstip van levering is het moment van
aflevering bij de Wederpartij (op het
opgegeven afleveradres).
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8.2

8.3
8.4

8.5

Geleverde Goederen mogen zodanig
afwijken van hetgeen is bepaald en
omschreven in de Aanbieding, als in de
branche gebruikelijk is.
Opgegeven levertijden zijn zo nauwkeurig
mogelijk doch indicatief.
Bij eventuele orderwijzigingen c.q.
(gedeeltelijke) annulering daarvan door de
Wederpartij is de Stichting gerechtigd om
de daaraan verbonden (extra) kosten door
te berekenen en de levertijd opnieuw vast
te stellen. Alles onder voorbehoud van de
voorafgaande schriftelijke toestemming
van de Stichting en vergoeding van de
reeds verrichte werkzaamheden.
Na (af)levering van de Goederen, draagt de
Wederpartij het risico voor alle directe en
indirecte schade die door of aan deze
Goederen ontstaat.

9.4

9.5

Artikel 9 garanties, onderzoek en reclames
9.1

9.2

9.3

De door de Stichting te leveren Goederen
voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan op het moment van
levering redelijkerwijs gesteld kunnen
worden en waarvoor zij bij normaal
gebruik in Nederland zijn bestemd. De in
dit artikel genoemde garantie is van
toepassing op Goederen die bestemd zijn
voor het gebruik binnen Nederland. Bij
gebruik buiten Nederland dient de
Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik
daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar
en voldoen aan de voorwaarden die
daaraan gesteld worden. De Stichting kan
in dat geval andere garantie- en andere
voorwaarden stellen ter zake van de te
leveren Goederen.
De in lid 1 van dit artikel genoemde
garantie geldt voor een periode van twee
maanden na levering, tenzij uit de aard
van het geleverde anders voortvloeit of
partijen anders zijn overeengekomen.
Indien de door de Stichting verstrekte
garantie een Goed betreft welke door een
derde werd geproduceerd, dan is de
garantie beperkt tot die garantie, die door
de producent van het Goed ervoor wordt
verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen
indien een gebrek is ontstaan als gevolg
van of voortvloeit uit onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na
de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag
of onderhoud daaraan door de
Wederpartij en/of door derden wanneer,
zonder schriftelijke toestemming van de
Stichting, de Wederpartij of derden aan
het Goed wijzigingen hebben aangebracht
dan wel hebben getracht aan te brengen,

9.6

9.7

9.8

daaraan andere zaken werden bevestigd
die daaraan niet bevestigd dienen te
worden of indien deze werden ver- of
bewerkt op een andere dan de
voorgeschreven wijze.
De Wederpartij komt evenmin aanspraak
op garantie toe indien het gebrek is
ontstaan door of het gevolg is van
omstandigheden waar de Stichting geen
invloed op kan uitoefenen, daaronder
begrepen weersomstandigheden (zoals
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend,
extreme regenval of temperaturen) et
cetera.
De Wederpartij is gehouden het geleverde
te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op
het moment dat het Goed hem ter
beschikking worden gesteld. Daarbij
behoort de Wederpartij te onderzoeken of
kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde
overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen en voldoet aan de eisen
die partijen dienaangaande zijn
overeengekomen. Eventuele zichtbare
gebreken dienen binnen zeven dagen na
levering schriftelijk aan de Stichting te
worden gemeld. Eventuele niet zichtbare
gebreken dienen terstond, doch in ieder
geval uiterlijk binnen veertien dagen, na
ontdekking daarvan, schriftelijk aan de
Stichting te worden gemeld. De melding
dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van het gebrek te bevatten,
zodat de Stichting in staat is adequaat te
reageren. De Wederpartij dient de
Stichting in de gelegenheid te stellen een
klacht te (doen) onderzoeken.
Indien de Wederpartij tijdig reclameert,
schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
De Wederpartij blijft in dat geval ook
gehouden tot afname en betaling van de
overige bestelde Goederen en Diensten.
Indien van een gebrek later melding wordt
gemaakt of niet schriftelijk melding wordt
gemaakt, dan komt de Wederpartij geen
recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling.
Indien vaststaat dat een Goed gebrekkig is
en dienaangaande tijdig is gereclameerd,
dan zal de Stichting het gebrekkige Goed
binnen redelijke termijn na
retourontvangst daarvan dan wel, indien
retournering redelijkerwijze niet mogelijk
is, schriftelijke kennisgeving ter zake van
het gebrek door de Wederpartij, ter keuze
van de Stichting, vervangen of zorg dragen
voor herstel daarvan dan wel vervangende
vergoeding tot ten hoogste de
gefactureerde (netto) prijs daarvoor aan
de Wederpartij voldoen. In geval van

9.9

9.10

vervanging is de Wederpartij gehouden
om het vervangen Goed aan de Stichting
te retourneren en de eigendom daarover
aan de Stichting te verschaffen, tenzij de
Stichting anders aangeeft.
Indien komt vast te staan dat een klacht
ongegrond is, dan komen de kosten
daardoor ontstaan, daaronder begrepen
de onderzoekskosten, aan de zijde van de
Stichting daardoor gevallen, integraal voor
rekening van de Wederpartij.
Na verloop van de garantietermijn zullen
alle kosten voor herstel of vervanging,
inclusief administratie-, verzend- en
voorrijdkosten, aan de Wederpartij in
rekening gebracht worden.

Artikel 10 eigendomsvoorbehoud
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

De door de Stichting uit hoofde van de
Overeenkomst geleverde Goederen blijven
eigendom van de Stichting totdat de
Wederpartij alle verplichtingen uit de met
de Stichting gesloten Overeenkomst(en)
deugdelijk en volledig is nagekomen. Tot
die tijd is de Wederpartij verplicht
zorgvuldig voor de Goederen zorg te
dragen. Alle schade aan de Goederen,
gedurende de periode dat het eigendom
nog niet is overgegaan, komt ten laste van
de Wederpartij.
De door de Stichting geleverde Goederen
mogen door de Wederpartij niet worden
doorverkocht.
De Wederpartij is tevens niet bevoegd om
de door de Stichting geleverde Goederen
te verpanden of op enigerlei andere wijze
te bezwaren.
De Wederpartij dient steeds al hetgeen te
doen dat redelijkerwijs van hem mag
worden verwacht om de
eigendomsrechten van de Stichting veilig
te stellen. Indien derden beslag leggen op
de door de Stichting geleverde Goederen
dan wel rechten daarop willen vestigen of
doen gelden, dan is de Wederpartij
verplicht om de Stichting daarvan
onmiddellijk op de hoogte te stellen.
De Stichting is te allen tijde gerechtigd de
uit hoofde van de Overeenkomst
geleverde Goederen als eigendom op te
eisen en bij de Wederpartij weg te (doen)
halen, indien de Wederpartij niet aan zijn
verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst voldoet. De Wederpartij is
verplicht hieraan medewerking te verlenen
op straffe van een dwangsom van € 500,-per dag dat hij hiermede in gebreke blijft.
Voor het geval de Stichting haar in dit
artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de Wederpartij bij
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10.7

voorbaat onvoorwaardelijke toestemming
aan de Stichting en door de Stichting
eventueel aan te wijzen derden om al die
plaatsen te betreden waar de
eigendommen van de Stichting zich
bevinden en deze terug te nemen.
Terugname overeenkomstig dit artikel laat
het recht op schadevergoeding van de
Stichting, ingevolge de regels die gelden bij
een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een verbintenis, onverlet.

Artikel 11 opschorting, ontbinding en tussentijdse
opzegging
11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

Indien de Wederpartij enige verplichting
op grond van de Overeenkomst niet, niet
tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel de
Stichting gegronde redenen heeft om te
vrezen dat de Wederpartij niet in staat is
dan wel zal zijn om zijn verplichtingen
voortvloeiende uit de met de Stichting
gesloten Overeenkomst te voldoen, is de
Stichting gerechtigd – onverminderd haar
recht op schadevergoeding – de uitvoering
van de Overeenkomst en alle daarmee
samenhangende Overeenkomsten op te
schorten.
Ingeval de Stichting tot opschorting
overgaat, is zij op generlei wijze gehouden
tot vergoeding van schade, direct of
indirect en van welke aard dan ook,
daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de Wederpartij enige verplichting
op grond van de Overeenkomst niet, niet
tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel de
Stichting gegronde redenen heeft om te
vrezen dat de Wederpartij niet in staat is
dan wel zal zijn om zijn verplichtingen
voortvloeiende uit de met de Stichting
gesloten Overeenkomst te voldoen, is de
Stichting voorts gerechtigd –
onverminderd haar recht op
schadevergoeding – de Overeenkomst te
ontbinden, zonder rechterlijke
tussenkomst, door middel van een
schriftelijke verklaring.
Voorts is de Stichting bevoegd de
overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat nakoming van de
Overeenkomst onmogelijk is of indien er
zich anderszins omstandigheden
voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de
Overeenkomst in redelijkheid niet van de
Stichting kan worden gevergd.
Door ontbinding worden over en weer
bestaande vorderingen onmiddellijk
opeisbaar. De Stichting heeft het recht

terstond al haar in eigendom
toebehorende goederen terug te nemen.
11.6 Ingeval de Stichting tot ontbinding
overgaat, is zij op generlei wijze gehouden
tot vergoeding van schade direct of
indirect en van welke aard dan ook,
daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
11.7 Indien de Overeenkomst door de Stichting
wordt ontbonden wegens een
toerekenbare tekortkoming zijdens de
Wederpartij, is de Stichting gerechtigd tot
vergoeding van schade en kosten,
daardoor direct en indirect ontstaan.
11.8 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt
opgezegd door de Stichting, zal de
Stichting in overleg met de Wederpartij
zorg dragen voor overdracht van nog te
verrichten werkzaamheden aan derden.
Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij
toerekenbaar is. Indien de overdracht van
de werkzaamheden voor de Stichting extra
kosten met zich meebrengt, dan worden
deze aan de Wederpartij in rekening
gebracht. De Wederpartij is gehouden
deze kosten binnen de daarvoor
genoemde termijn te voldoen, tenzij de
Stichting anders aangeeft.
11.9 In geval van liquidatie, van (aanvrage van)
surséance van betaling of faillissement,
van beslaglegging - indien en voor zover
het beslag niet binnen drie maanden is
opgeheven - ten laste van de Wederpartij,
van schuldsanering of een andere
omstandigheid waardoor de Wederpartij
niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan
beschikken, staat het de Stichting vrij om
de Overeenkomst terstond en met directe
ingang op te zeggen dan wel de order of
Overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling.
De vorderingen van de Stichting op de
Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk
opeisbaar.
11.10 Indien de Wederpartij een geplaatste
order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan
zullen de werkzaamheden die werden
verricht en de daarvoor bestelde of
gereedgemaakte Goederen, vermeerderd
met de eventuele aan- afvoer- en
afleveringskosten daarvan en de voor de
uitvoering van de Overeenkomst
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de
Wederpartij in rekening worden gebracht.

12.2

12.3

12.4

Artikel 13 aansprakelijkheid
13.1

13.2

Artikel 12 overmacht
12.1

De Stichting is niet gehouden tot het
nakomen van enige verplichting jegens de
Wederpartij indien zij daartoe verhinderd
wordt als gevolg van een omstandigheid

die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of
in het verkeer geldende opvattingen voor
haar rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien,
waarop de Stichting geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat
is om haar verplichtingen na te komen.
Onder overmacht wordt in ieder geval
verstaan: oorlog, oorlogsgevaar,
terrorisme, oproer, molest, brand,
waterschade, overstroming en andere
weersomstandigheden, werkstaking,
bedrijfsbezetting, in- en
uitvoerbelemmeringen, (inter)nationale
overheidsmaatregelen, defecten aan
machinerieën, storingen in de levering van
energie, de omstandigheid, dat de
Stichting, een prestatie, die van belang is in
verband met de door haar zelf te leveren
prestatie, niet, niet-tijdig of niet behoorlijk
geleverd krijgt, transportmoeilijkheden.
De Stichting kan gedurende de periode
dat de overmacht voortduurt haar
verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst opschorten. Indien deze
periode langer dan twee maanden duurt,
dan is ieder der partijen gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan
de andere partij.
Voor zover de Stichting ten tijde van het
intreden van overmacht haar
verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen,
en aan het nagekomen respectievelijk na
te komen gedeelte zelfstandige waarde
toekomt, is de Stichting gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te factureren.
De Wederpartij is gehouden deze factuur
te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke Overeenkomst.

13.3

Indien de Stichting aansprakelijk mocht
zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt
tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
De Stichting is niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard ook, ontstaan
doordat zij is uitgegaan van door of
namens de Wederpartij verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens.
Indien de Stichting aansprakelijk mocht
zijn voor enigerlei schade, dan is de
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aansprakelijkheid van de Stichting beperkt
tot maximaal tweemaal de factuurwaarde
van de order, althans tot dat gedeelte van
de order waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
13.4 De aansprakelijkheid van de Stichting is in
ieder geval steeds beperkt tot het bedrag
der uitkering van haar verzekeraar in
voorkomend geval.
13.5 De Stichting is uitsluitend aansprakelijk
voor directe schade. Onder directe schade
wordt uitsluitend verstaan de redelijke
kosten ter vaststelling van de oorzaak en
de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in
de zin van deze voorwaarden, de
eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van De Stichting aan
de Overeenkomst te laten beantwoorden,
voor zoveel deze aan de Stichting
toegerekend kunnen worden en redelijke
kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de
Wederpartij aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden. De Stichting is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie.
13.6 De Stichting is niet aansprakelijk voor
schade, veroorzaakt door opzet of grove
schuld van hulppersonen.
13.7 De Stichting is niet aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door hulppersonen
en/of medeleveranciers voorgeschreven
door de Wederpartij.
13.8 De Stichting is niet aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door gebreken of
ongeschiktheid van zaken die van de
Wederpartij afkomstig zijn, dan wel door
de Wederpartij zijn voorgeschreven of bij
een door de Wederpartij voorgeschreven
leverancier dienen te worden betrokken,
en voor niet of niet-tijdige levering van
bedoelde zaken.
13.9 De Stichting is niet aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door fouten of
gebreken in de door de Wederpartij
verstrekte materialen.
13.10 De Stichting is niet aansprakelijk voor
schending van intellectuele en industriële
eigendomsrechten van derden, wanneer
zij gebruikmaakt van gegevens, welke aan
de Stichting door of vanwege de
Wederpartij ter uitvoering van de
Overeenkomst zijn verstrekt.
13.11 De Wederpartij zal de Stichting vrijwaren
voor alle aanspraken van derden ter zake

van schade die krachtens deze algemene
voorwaarden voor rekening van de
Stichting dient te komen, met inbegrip van
bovengenoemde schending van
intellectuele en industriële
eigendomsrechten van derden. De
Wederpartij is aansprakelijk voor alle
kosten daaruit voortvloeiende.
13.12 De Stichting is niet aansprakelijk voor
invloeden van buitenaf op door haar
geleverde Goederen, daaronder begrepen
doch niet uitsluitend (extreme)
weersomstandigheden.
13.13 Elke aansprakelijkheid van de Stichting
vervalt, voor zover niet anders is
overeengekomen, door verloop van zes
maanden vanaf het tijdstip waarop de
overeenkomst door levering, ontbinding of
opzegging is geëindigd.
13.14 De in dit artikel opgenomen beperkingen
van de aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of
grove schuld van de Stichting of haar
ondergeschikten.

15.2

15.3

15.4

15.5

Artikel 14 intellectueel eigendom
14.1

14.2

Tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, behoudt de Stichting de
auteursrechten, (alsmede de overige
rechten van intellectuele of industriële
eigendom) op de door haar verstrekte
brochures, promotiemateriaal,
projectmateriaal, cursusmateriaal, handouts, rapporten, PowerPoint presentaties
en andere bescheiden die voortkomen uit
diens werkzaamheden. Een en ander mag
niet zonder uitdrukkelijke en schriftelijke
toestemming van de Stichting worden
gebruikt, gekopieerd, aan derden ter
beschikking worden gesteld of op andere
wijze openbaar gemaakt.
Indien met de Wederpartij geen
Overeenkomst tot stand komt na het
verstrekken van een Aanbieding, is de
Wederpartij verplicht binnen veertien
dagen na afloop van de termijn, en voor
zijn rekening en risico, alle (eventuele)
door de Stichting verstrekte gegevens en
bescheiden aan de Stichting te
retourneren, op straffe van een
dwangsom van
€ 500,-- per dag (na het verstrijken van
genoemde periode van veertien dagen).

Artikel 15 klachtenprocedure en
geschillenregeling
15.1

De Stichting kent een klachtenprocedure
en behandelt de klacht overeenkomstig
deze klachtenprocedure.

15.6

Klachten over de uitvoering van de
Overeenkomst moeten binnen bekwame
tijd, volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij de directie van de
Stichting, nadat de Wederpartij de
gebreken heeft geconstateerd.
Bij de Stichting ingediende klachten
worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst
beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de Stichting binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een
bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de Wederpartij een meer
uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg
kan worden opgelost ontstaat een geschil
dat vatbaar is voor de hierna te noemen
geschillenregeling.
Op alle geschillen, voortvloeiende uit
Aanbiedingen en leveringen, alsmede uit
Overeenkomsten tussen de Stichting en
de Wederpartij, en alle vervolg daarop,
waarop deze algemene voorwaarden
geheel of ten dele van toepassing zijn, is
uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
Alle geschillen, voortvloeiende uit
Aanbiedingen en leveringen, alsmede uit
Overeenkomsten tussen de Stichting en
de Wederpartij, en alle vervolg daarop,
waarop deze algemene voorwaarden
geheel of ten dele van toepassing zijn,
zullen worden voorgelegd aan de
Rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht, tenzij de Kantonrechter ter zake
van een zodanig geschil bevoegd is.

B. CURSUSSEN
Tenzij anders overeengekomen, gelden voor door
de Stichting verzorgde Cursussen naast
voornoemde voorwaarden onder A de
navolgende voorwaarden onder B. Deze
voorwaarden onder B prevaleren in geval van
strijdigheid met voornoemde algemene
voorwaarden onder a.
Artikel 16 inschrijving
16.1

16.2

Indien de Wederpartij een Cursist deel wil
laten nemen aan een door de Stichting
aangeboden Cursus, dan dient de
Wederpartij daartoe een door de Stichting
opgesteld inschrijfformulier in te vullen.
De inschrijvingstermijn is afhankelijk van
de aangeboden Cursus.
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16.3

16.4
16.5

16.6

16.7
16.8

De Wederpartij kan zich alleen voor de
volledige Cursus inschrijven en niet voor
onderdelen daarvan.
De Stichting behoudt zich het recht voor
om een inschrijving niet te accepteren.
Een Overeenkomst komt tot stand op het
moment dat de Stichting het volledige
door de Wederpartij ingevulde
inschrijfformulier heeft ontvangen en de
inschrijving door de Stichting schriftelijk
aan de Wederpartij is bevestigd.
Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren
worden niet in behandeling genomen.
Door inschrijving aanvaardt de Wederpartij
de toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden.
Inschrijvingen worden in behandeling
genomen op volgorde van binnenkomst.
Ingeval van teveel inschrijvingen besluit de
Stichting op basis van de datum waarop zij
de inschrijfformulieren heeft ontvangen
welke inschrijver aan de Cursus kan
deelnemen. Wie niet kan worden
geplaatst, ontvangt daarvan bericht. Indien
er voldoende belangstelling is, zal de
Stichting zich maximaal inzetten voor het
realiseren van een extra Cursus voor
inschrijvers die in eerste instantie niet
konden deelnemen.

18.3

18.4

18.5

18.6

Artikel 17 inschrijfgeld
17.1

17.2

17.3

De op het inschrijfformulier vermelde
inschrijfgelden zijn inclusief kosten voor
materialen.
Het inschrijfgeld is bij vooruitbetaling
verschuldigd. De Stichting verzendt
daartoe een factuur.
Bij niet-tijdige of onvolledige betaling,
behoudt de Stichting zich het recht voor
om de desbetreffende Cursist uit te sluiten
van deelname zonder dat dit de
Wederpartij ontslaat van de verplichting
tot betaling van het volledige inschrijfgeld.

18.2

De Stichting heeft een
inspanningsverplichting jegens de
Wederpartij; nimmer een
resultaatsverplichting. De Stichting spant
zich in om te zorgen voor een adequate en
deugdelijke kwaliteit van de Cursus. Het
resultaat is afhankelijk van de inzet en
motivatie van Cursist. De Stichting zal
Cursist gedurende de Cursus zoveel
mogelijk ondersteunen en stimuleren.
De Stichting behoudt zich het recht voor
om ten aanzien van een Cursus
(tussentijds) organisatorische en/of
inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

19.3

19.4

19.1

19.2

De Stichting behoudt zich het recht voor
om een Cursus te annuleren. De
Wederpartij en Cursist worden hiervan
onverwijld op de hoogte gesteld. De
Stichting zal het door de Wederpartij
betaalde inschrijfgeld restitueren. De
Wederpartij heeft geen recht op
(aanvullende) schadevergoeding. Iedere
verdere aansprakelijkheid zijdens de
Stichting is uitgesloten. Indien mogelijk
biedt de Stichting de Wederpartij een
alternatief aan. Indien de Wederpartij
hiervan gebruik maakt, wordt het
inschrijfgeld niet gerestitueerd.
Annulering van deelname aan een Cursus
door de Wederpartij/Cursist kan slechts
schriftelijk plaatsvinden. Als
annuleringsdatum geldt de datum waarop

de schriftelijke annulering door de
Stichting is ontvangen.
Bij verhindering of het niet deelnemen aan
een Cursus zonder tijdige annulering
(d.w.z. minimaal 24 uur van te voren), is de
Wederpartij het volledige inschrijfgeld aan
de Stichting verschuldigd.
Ingeval de Wederpartij en/of Cursist na
aanvang van de Cursus de deelname
tussentijds beëindigt of de Cursist
anderszins niet deelneemt of te laat
arriveert, heeft de Wederpartij geen recht
op enige terugbetaling.

Artikel 20 aansprakelijkheid
20.1

In aanvulling op artikel 13 van deze
algemene voorwaarden is de Stichting niet
aansprakelijk voor kosten en/of schade die
ontstaan voor de Cursist door of tijdens de
Cursus dan wel zijn verblijf op de locatie
van de Cursus, alsmede het niet doorgaan
van een Cursus of het niet kunnen
plaatsen van de Cursist.

Artikel 21 auteursrecht/Intellectueel eigendom
21.1

Artikel 19 annulering

Artikel 18 cursus
18.1

Aan het cursusaanbod op de website van
de Stichting kunnen (derhalve) geen
rechten worden ontleend.
De Stichting behoudt zich het recht voor
om de locatie te wijzigen en om, ingeval
van onvoldoende inschrijvingen, een
Cursus geen doorgang te laten vinden. De
Stichting zal de Wederpartij daarover tijdig
informeren.
Eventuele klachten over (de kwaliteit van)
een door de Stichting geleverde Cursus
dienen binnen 8 dagen na afloop hiervan,
door de Wederpartij schriftelijk en
gemotiveerd aan de Stichting kenbaar te
worden gemaakt. Aan latere of op andere
wijze ingebrachte klachten kan de
Wederpartij generlei rechten of
aanspraken ontlenen. De Cursus wordt
alsdan geacht goed/juist te zijn verzorgd.
De Cursist die zodanig hinder of last
oplevert dat een goede uitvoering van een
Cursus wordt bemoeilijkt, kan door de
Stichting van de Cursus worden
verwijderd, zonder dat dit de Wederpartij
ontslaat van betaling van het volledige
inschrijfgeld. Alle (verdere) hieruit
voortvloeiende kosten komen voor
rekening van de Wederpartij.
De Wederpartij is gerechtigd om in plaats
van de opgegeven Cursist een andere
door hem daartoe aangewezen persoon
aan de Cursus te laten deelnemen, mits de
aangewezen persoon aan de
toelatingsvereisten voor de
desbetreffende Cursus voldoet. De
Wederpartij dient zulks uiterlijk twee
werkdagen voor aanvang van de
desbetreffende Cursus schriftelijk onder
aanduiding van de aangewezen persoon
aan de Stichting mede te delen.

21.2

Het auteursrecht, alsmede de overige
rechten van intellectuele of industriële
eigendom van het cursusmateriaal
berusten bij de Stichting.
Alle door de Stichting in het kader van een
Cursus verstrekte informatie
(cursusmateriaal) is uitsluitend bedoeld
voor eigen gebruik van de Cursist en/of de
Wederpartij. Het is Cursist en/of de
Wederpartij, ongeacht de wijze daarvan,
niet toegestaan de verkregen informatie te
verveelvoudigen en/of aan derden ter
beschikking te stellen of op andere wijze
openbaar te maken door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op enige andere
wijze zonder voorafgaande uitdrukkelijke
en schriftelijke toestemming van de
Stichting.
Het is Cursist en/of de Wederpartij niet
toegestaan om op basis van de door of
namens de Stichting verstrekte informatie
(cursusmateriaal) al dan niet in
samenwerking met derden een
soortgelijke Cursus te ontwikkelen of te
organiseren, zonder voorafgaande
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming
van de Stichting.
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C. BRUIKLEEN GOEDEREN IN
KADER VAN KUNSTMENU EN
CULTUURPROGRAMMA
Tenzij anders overeengekomen, gelden voor
Goederen die door de Stichting in bruikleen
worden gegeven in het kader van het Kunstmenu
en het Cultuurprogramma naast voornoemde
voorwaarden onder A de navolgende
voorwaarden. Deze voorwaarden onder C
prevaleren in geval van strijdigheid met
voornoemde voorwaarden onder
A.

23.3

23.4

Artikel 22 transport, ter beschikking stellen,
onderhoud en gebruik
22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

De Stichting draagt zorg voor het transport
van de te gebruiken Goederen. De
transportkosten zijn inbegrepen in de
Overeenkomst.
De Stichting levert de Goederen schoon,
deugdelijk en onbeschadigd aan de
Wederpartij.
De Goederen worden uitsluitend in
bruikleen gegeven aan de Wederpartij en
diens medewerkers. Gebruik van de
Goederen door anderen is alleen
toegestaan indien de Stichting hier
schriftelijk mee heeft ingestemd.
De Wederpartij is verantwoordelijk voor
het juiste en zorgvuldige gebruik van de
Goederen. De Wederpartij is verplicht om
de Goederen te gebruiken in
overeenstemming met de door de
Stichting ter beschikking gestelde
gebruiksaanwijzing alsmede de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving
en/of de in de branche geldende
richtlijnen.
Het is de Wederpartij niet toegestaan om
zonder schriftelijke toestemming van de
Stichting reparaties uit te (doen laten)
voeren dan wel veranderingen aan te
brengen aan de te gebruiken Goederen.
De Wederpartij dient na afloop van de
bruikleenperiode de Goederen schoon,
deugdelijk en onbeschadigd en in de
originele verpakking aan de Stichting terug
te geven.

Artikel 23 risico en verzekering
23.1

23.2

De bruikleen gaat in en eindigt op de data
en tijdstippen zoals vermeld in de
Overeenkomst.
Vanaf de start van de bruikleenperiode
c.q. het moment dat de Goederen in de
macht van de Wederpartij worden

23.5

gebracht, draagt de Wederpartij de risico’s
van diefstal, beschadiging en van geheel of
gedeeltelijk verlies c.q. vergaan, alsmede
waardevermindering van de Goederen,
door welke oorzaak dan ook, tot het
moment dat de Goederen wederom in
feitelijk bezit zijn gesteld van de Stichting.
De Wederpartij draagt in eigen naam en
voor eigen rekening zorg voor verzekering
van de Goederen. De Wederpartij zal zich
stipt houden aan de bepalingen van de
verzekeringsovereenkomst.
De Wederpartij zal diefstal, beschadiging
en verlies c.q. vergaan van de Goederen
terstond aan de Stichting melden. De
Wederpartij is in dat geval aan de Stichting
een onmiddellijk opeisbare
schadevergoeding verschuldigd gelijk aan
de nieuwwaarde van de in bruikleen
gegeven Goederen.
De Wederpartij vrijwaart gedurende de
bruikleenperiode de Stichting voor alle
schade aan persoon en/of goederen van
de Wederpartij dan wel derden, waarvoor
de Stichting op grond van de wet
aansprakelijk is.

